
IK GA AKKOORD MET:

ONDERTEKENING:
Naam:    Dhr./Mw. 

Adres:  

Postcode/Plaats:  

Telefoonnummer:  

Mobiel nummer:  

E-mailadres:  

Bankrekeningnr.:  

                   t.n.v.:  

Geboortedatum:  

Datum    Handtekening  

Prijs- en technische wijzigingen en drukfouten voorbehouden.

Aanvraagformulier

Vragen of online aanmelden? Kijk op kliksafe.nl of bel 0341 274 999.

Stuur dit ingevulde formulier in een envelop (zonder postzegel) naar:
Kliksafe

Antwoordnummer 548
8070 VB Nunspeet

   de algemene voorwaarden.

   automatische incasso per maand.

   een contractduur van 12 maanden.

   het verrichten van graafwerkzaamheden.

   het zorgdragen voor tenminste één stroomaansluiting

        op de plaats van installatie van het modem.

Supersnel én
veilig internet

in uw dorp



Aanvraagformulier

Ja, ik kies voor het volgende abonnement:

INTERNET EXTRA               INTERNET EXTRA + BELLEN

 Ik ontvang bij mijn abonnement een draadloos modem t.w.v. € 149,95 in bruikleen en betaal eenmalig € 9,95 verzendkosten.

GEWENST FILTER:
   Flex; uitgebreide toegang tot internet, zelf toegang tot sites bepalen.

    Pro; uitgebreide toegang tot internet met wachtwoord.

   Select; toegang tot gecontroleerde websites.

OVERSTAPPEN:
   Ik heb al een abonnement van Kliksafe.

   Ik heb al een internetverbinding van een andere provider. Dit loopt af op:  

 LET OP: Wacht op melding van Kliksafe dat uw verbinding actief wordt. Pas daarna kunt u het contract met uw huidige provider 

opzeggen.

NUMMERBEHOUD (indien gekozen voor Internet + bellen):
   Ik wil mijn huidige telefoonnummer(s) meenemen (eenmalig € 9,95 per nummer. Daarnaast voor 2e nummer € 1,- per maand)

     Huidige telefoonnummer 1:  

     Huidige telefoonnummer 2:            

     Ik wil een extra telefoonnummer (eenmalige kosten € 9,95 en daarnaast € 1,- per maand)

   Ik wil een nieuw telefoonnummer (eenmalige kosten € 9,95)

   Ja, vermeld mijn nummer in (digitale) telefoongidsen en bij telefonische inlichtingsdiensten

   Nee, ik wil geen gidsvermelding

BELBUNDELS (indien gekozen voor Internet + bellen):

INSTALLATIEOPTIES:
 Installatie door monteur; € 89,-

 Ik installeer zelf

GEWENST E-MAILADRES (indien u nog geen Kliksafe-mailadres hebt):
Als dit e-mailadres al in gebruik is, wordt er een ander e-mailadres voor u aangemaakt. Dit vindt u op de bevestiging, die u na de 

aanmelding van ons krijgt.

E-mailadres:    @kliksafe.nl

Stel zelf uw fi lter in

Iedereen veilig online
Kies voor supersnel én superveilig internet! Bij Kliksafe vinden we dat iedereen veilig online 

moet kunnen zijn. En veilig betekent in onze ogen: onbelemmerd gebruik kunnen maken 

van internet, maar wel actief beschermd worden tegen onder andere porno, geweld, grof 

taalgebruik en phishing. Daarom is een internetverbinding van Kliksafe altijd gefilterd. We 

hebben voor iedereen een passend product. Als u graag een filter wilt dat door ons ingesteld is, 

kan dat. Wilt u uw filter zelf helemaal inrichten? Dat kan ook. Zo bent u bij Kliksafe veilig online.

     Vanaf

€52 ,-
per maand

*Bekijk de voorwaarden op kliksafe.nl/belbundels

   Belbundel Standaard; vrij bellen (1000 min.) naar alle vaste 

 en mobiele nummers in Nederland, m.u.v. servicenummers. 

 (€ 13,50 per maand)*

   Geen belbundel

   Belbundel Extra; vrij bellen (2000 min.) naar alle vaste 

 en mobiele nummers in Nederland, m.u.v. servicenummers. 

 (€ 22,50 per maand)*

   Internet 100 Mb        € 49- per maand

   Internet 200 Mb        € 59,- per maand

   Internet 300 Mb        € 69,- per maand

   Internet 100 Mb + bellen        € 52,- per maand

   Internet 200 Mb + bellen        € 62,- per maand

   Internet 300 Mb + bellen        € 72,- per maand

1. Alleen gescreende YouTubefi lmpjes beschikbaar
2. Alleen toegang met wachtwoord

Select Pro FlexSelect Pro Flex

Abortus

Advertenties

Alcohol en tabak

Amusement

Audio en video

Dating

Games

Intolerantie

Levensstijl

Medisch

Radio en TV

Sport

Wapens

Webwinkels

Whitelist

NPO

YouTube

YouTube extra veilig

Facebook

Flickr

Google Plus

Habbo

Instagram

LinkedIn

Pinterest

Snapchat

Twitter

VK

Alle bewegende beelden

Videoportal Kliksafe

Afbeeldingen zoeken

Internet op zondag

Gefi lterd internet

Zoekwoordenlijst

1.

2.

Standaard open, met de mogelijkheid om dit dicht te zetten.

Standaard dicht, met de mogelijkheid om dit open te zetten.

Standaard open, niet aan te passen

Standaard dicht, niet aan te passen


